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  الرحيمبسم اهللا الرمحن 
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سـيدنا            
وموالنا وحبيبنا األعظم حمبوب رب العاملني، وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد فـإنّ              
اإلمام اهلمام شيخ اإلسالم واملسلمني أمحد رضا خان املاتريدي احلنفي القادري الربيلوي            

 عن حوزة الدين، حجـة       وقامع املبتدعني، الذاب   ،)1(هو إمام املتكلّمني  هللا تعاىل،   رمحه ا 
 ومشسهم  للمؤمنني، وفخر اإلسالم واملسلمني، والعامل املتبحر قدوة األنام تاج احملقّقني،         اهللا  

بريلوي األصـل، حنفـي    الشيخ املفيت نقي علي   العالّمة بن ا الساطعة، وقمرهم البازغ،  
صـاحب  األصويل، عبقري الفقه اإلسـالمي،   الطريقة، احملدث، املفسر   ياملذهب، قادر 

  . وفنالتصانيف الوافرة يف كلّ علٍم
 

  أسرة اإلمام
 كانـت أصـالً مـن قنـدهار         -رمحه اهللا تعـاىل   -أسرة اإلمام أمحد رضا     

يف عصر املغول، ونال منصباً مـن       " اهلند"، فهاجر بعض أجداده إىل بالد       "األفغانستان"
وكثـرة العبـادة،    ومة، وبعضهم رغب عن وظيفة احلكومة إىل الرياضة وااهدة والذكر           احلك

فأصبح عمله سنة أوالده، وحتولت األسرة من منحى األمراء إىل منهج الزهاد والفقـراء              
  .الصوفية

 والتصـنيف   وكان جده من كبار العلماء والصاحلني، يقـوم باإلفتـاء واإلرشـاد           
  .وأثنوا عليه كثرياً" اهلند"كثري من أهل والتدريس فتتلمذ عليه 

                                                 
وهو أول  -" حياة أعلى حضرة  "و" الدولة املكّية "و"  املتينة اإلجازات"قد حصلنا على الترمجة من       -1

الصحيح "الكتاب يف ترمجة اإلمام أمحد رضا لتلميذه العالّمة الشيخ ظفر الدين البهاري مؤلّف              
  ".الفضل املوهيب"، ومن مقدمة -)اجلامع الرضوي" (البهاري
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 أيضاً كان عاملاً شهرياً، وصاحب      )1(وأبوه الشيخ املفيت نقي علي خان القادري      
يف حنو  " الكالم األوضح يف تفسري سورة أمل نشرح      : "الفتاوى والتصانيف اجلليلة، ومنها   

  .مخسمئة صفحة
  

   اإلمام ونشأتهةدوال
العاشر من شوال " اهلند"يف " بريلي"قادري مبدينة ولد اإلمام أمحد رضا احلنفي ال     

  .م١٨٥٦ من حزيران سنة ١٤ املوافق ه١٢٧٢سنة 
نشأ يف أسرة دينية وبيئة صاحلة ورباه جده الكرمي إمام العلماء والصاحلني الشيخ     

ووالده الشفيق رئـيس    ) ه١٢٨٦ املتوفّى (-قدس سره الرمحن  -خان  املفيت رضا علي    
  .)ه١٢٩٧ املتوفّى( -رمحه اهللا تعاىل القوي- فيت نقي علي خان القادري املتكلّمني، امل
  

  
  
  

                                                 
لفقيه نقي علي بن رضا علي بن کاظم علي بن أعظم شاه بن سعادة يار األفغاين الشيخ ا -1

الربيلوي، أحد الفقهاء احلنفية، ولد غرة رجب سنة ست وأربعني ومئتني وألف، وأخذ عن 
أبيه، مث أخذ الطريقة القادرية عن السيد آل الرسول املارهروي، وأسند احلديث عنه سنة أربعني 

  .احلديث عن الشيخ أمحد بن زيين دحالن الشافعيوتسعني، وأسند 
يف السري، " وسيلة النجاة"و" الكالم األوضح يف تفسري أمل نشرح: "وله مصنفات منها

إذاقة اآلثام "، و"أصول الرشاد يف تصحيح مباين الفساد"، و"جواهر البيان يف أسرار األركان"و
  ).ه١٢٩٧ت (وغريها، "  تقوية اإلميانتزكية اإليقان برد"و" ملانعي عمل املولد والقيام

  ).، ملتقطا٧/٥٥٨ً، ٩٦٧: لعبد احلي الندوي، ر" نزهة اخلواطر("
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باللغة العربية يف العاشر من عمـره، مثّ        " شرح هداية النحو  "صنف أول كتاب    
كتاباً آخر يف الثالث عشر من حياته، مثّ ما زال يكتب ويصنف حىت زاد عدد مصنفاته                

  .على األلف
ـ      اعة ونفس اليوم الذي أكمل فيه الدراسة اشتغل بكتابة اإلفتاء عن مسألة الرض

 اجلواب وفوض إليه أمـور      ففرح جداً لصحة  " اهلند"ي كان مفيت    مثّ عرضه على والده الذ    
  .اإلفتاء كلّها فاستمر اإلمام باإلفتاء إىل مخسني سنة تقريباً

  
  تبحر اإلمام يف العلوم والفنون ونبوغه فيها

           جة فقط، بل كان متبحة املروراً يف كثري من    مل يكن اإلمام عاملاً يف العلوم الديني
العلوم الدينية والفنون األخرى، أكثر من مخس ومخسني علماً، كما عدها اإلمام نفسه             

  :وهي" اإلجازات املتينة"يف النسخة الثانية من 
  والسري. ٢        القرآن العظيم. ١
  والتواريخ. ٤        والتفسري. ٣
  واللغة. ٦        وأصوله. ٥
  واألدب. ٨      واحلديث الشريف. ٧
  والعقائد. ١٠        أصولهو. ٩
  والكالم احملدث للرد والتفريع. ١٢        والفقه. ١١
  والنحو. ١٤        وأصوله. ١٣
  واملناظرة. ١٦      واجلدل املهذّب. ١٥
  والفلسفة املدلّسة. ١٨        والقراءات. ١٧
  والتكسري. ٢٠        والتجويد. ١٩
  واهليأة. ٢٢        والتصوف. ٢١
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  واحلساب. ٢٤        والسلوك. ٢٣
  واهلندسة. ٢٦         واألخالق.٢٥
  واهليئة اجلديدة املربعات. ٢٨      وأمساء الرجال. ٢٧
  ونبذ من علم اجلفر. ٣٠        والصرف. ٢٩
  والزائجة. ٣٢        واملعاين. ٣١
  وعلم الفرائض. ٣٤        والبيان. ٣٣
  واملثلث املسطح. ٣6        والبديع. ٣٥
  والنظم العريب. ٣٨        واملنطق. ٣٧
  واإلرمثاطيقي. ٤٠      سيوالنظم الفار. ٣٩
  واجلرب واملقالة. ٤٢      والنظم اهلندي. ٤١
  واحلساب الستيين. ٤٤      والنثر العريب. ٤٣
  واللوغارمثات. ٤٦      والنثر الفارسي. ٤٥
  وعلم التوقيت. ٤٨      والنثر اهلندي. ٤٧
  واملناظر واملرايا. ٥٠      وتالوة القرآن. ٤٩
  وعلم األكر. ٥٢      وخط النسخ. ٥١
  والزجيات. ٥٤      ط النستعليقوخ. ٥٣
  )1(واملثلّث الكروي. ٥٥

  .واستخرج بعض احملقّقني يف عصرنا هذا عدد علومه من تصانيفه مئة علم
والداللة على تبحره يف هذه العلوم والفنون تآليفه الشاهدة قد بلغ عـددها إىل              

وية؛ ألنّ أكثرهـا يف     األلف تقريباً باللغات العديدة من العربية والفارسية وأكثرها باألرد        
اللغة األردوية كان اجلواب يف نفـس       " اهلند"جواب سؤال سائل، فلما كانت لغة أهل        

                                                 
  .، ملخصا٥٨ً-٥٣، صـ"اإلجازات املتينة لعلماء بكّة واملدينة "-1
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الالئي املنتثـرة يف    "ومن يريد املزيد فلريجع إىل      . لغة السؤال؛ إذ هي كانت عادة اإلمام      
  .ف البغداديوؤاد عبد السالم رللدكتور املؤرخ عم" لرابعة عشرةآثار جمدد ا
  

  ب اإلماممذه
كان اإلمام أمحد رضا القادري من الصوفية أهل السنة واجلماعة حنفي املذهب            

دىن من حيث الفقه اإلسالمي، وكان ماهراً حاذقاً ناظراً يف مجيع املذاهب اإلسـالمية وأ             
 اليت نقلناها إىل العربيـة،      )ه١٣٢٤" (اجلود احللو يف أركان الوضوء    "الدليل عليه رسالته    

  .مام قادري الطريقةوكان اإل
ولإلمام سند متصل إىل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسـلم يف مجيـع العلـوم                

  .)1()ه١٣٢٤"(اإلجازات املتينة لعلماء بكّة واملدينة"اإلسالمية املذكورة يف 
  

  البيعة واخلالفة
يف حضـرة السـيد     ) 2("همارهر" قرية   ه١٢٩٥أتى اإلمام مع أبيه الكرمي سنة       

الطريقني ومرجع الفريقني من العلماء والعرفاء األطاهر، ملحق األصاغر باألكابر،          جممع  
، -رضي اهللا تعاىل عنه بالرضى السرمدي     - )3(سيدنا الشيخ الشاه آل الرسول األمحدي     

واإلمام بايع على يده الشريفة بالطريقة القادرية، ونال منه اإلجازة واخلالفة يف سالسل             

                                                 
  .٥٣، ٢٢ -٢٠املرجع السابق، صـ -1
  ".أُتربرديس"تا بإقليم حتت حمافظة إي" علي جره"، قريب من "اهلند"قرية من قرى ": مارهره "-2
 العامل الكبري آل الرسول بن آل الربكات املارهروي أحد األفاضل املشـهورين، ولـد ونشـأ                 -3

، أسند احلديث عن الشاه عبد العزيز بن الشاه ويل اهللا الدهلوي، والزم عمه السيد               "مارْهره"بـ
فدفن " مارهره"بـ) ه١٢٩٧ت  (آل أمحد، وأخذ عنه الطريقة القادرية، وأسند احلديث عنه،          

 .)، ملتقطا٧/٦ً، ٧: ، ر"نزهة اخلواطر. ("يف مقربة أسالفه
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وكان الشيخ آل الرسول من كبـار       زة احلديث ومجيع الفنون أيضاً،      األولياء كلّهه وإجا  
  .تالمذة الشيخ عبد العزيز الدهلوي

استغرب حفيد شـيخه وصـاحب      " بريلي"فلما رجع اإلمام مع أبيه إىل بلدته        
نورنا اهللا  - )1(سجادته ووارث علمه وسيادته وسعادته الشيخ الشاه أبو احلسني النوري         

 -رضي اهللا تعاىل عنـه    - آل الرسول األمحدي     ، فسأل الشيخ  -صوريبنوره املعنوي وال  
؛ إذ كـان  (عن هذه املعاملة بينه وبني الشيخ أمحد رضا وعن هذا الكرم مـع اإلمـام           

أسلوب الشيخ آل الرسول يف املبايعة واإلجازة شديدة االحتياط، واليوم صارت املعاملة            
متفكّراً منذ زمن بأنه لو سـألين ريب        كنت  : فقال الشيخ آل الرسول   ) عجيبة مع اإلمام  

؟ واليوم اطمأنّ قليب حبمد اهللا تعـاىل؛        ...فبما ذا أجيب  ! أنك مباذا أتيت يا آل الرسول     
 أما املعاملة مع بقية النـاس     " أمحد رضا "ألنه لو سألين ربي، فأعرض تلميذي ومريدي        

أمحـد  " وهـذا   ونبايعهم ثانياً،فالناس يأتوننا بوسخ القلوب والبواطن فنصفّي قلوم أوالً     
وأبوه حينما أتيا كانا صافيا القلب وإنما كانا حيتاجان إىل الربط واالتصال فقط،             " رضا

فربطنامها واتصلنا بطريقتنا القادرية وأجزنامها يف مجيع العلوم حىت يستفيد منهما اخللـق        
  .عالية، نفعنا اهللا تعاىل مجيعاً بربكام ال-إن شاء اهللا تعاىل-

  

                                                 
العامل الصاحل أبو احلسني بن ظهور حسن بن آل الرسول بن آل الربكات بن محزة املارهروي،  -1

، وأخذ احلديث "مارهره"املشهور بأمحد النوري، كان من العلماء الصوفية، ولد ونشأ بـ
الطريقة عن جده السيد آل الرسول، وأخذ املسلسل باألولية عن الشيخ أمحد احلسن املراد و

آبادي عن الشيخ أمحد بن حممد الدمياطي عن الشيخ املعمر حممد بن عبد العزيز عن الشيخ 
املعمر أيب اخلري عن عموس الرشيدي عن شيخ اإلسالم زين الدين زكريا بن حممد األنصاري، 

النور والبهاء يف أسانيد : "وله مصنفات كثرية يف الفروع واألصول، منها.  عاٍل جداًوهو سند
  .)، ملتقطا٨/١٧ً، ١١: ، ر"نزهة اخلواطر(" ).ه١٣٢٤ت (، "احلديث وسالسل األولياء
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  مشايخ اإلمام
وها أنا أذكر أمساء مشايخ اإلمام أمحد رضا الذين أسند إلـيهم يف احلـديث               

  .والفقه ومجيع العلوم والفنون
  .)1( جده األجمد إمام العلماء والصاحلني املفيت الشيخ رضا علي خان األفغاين-١
٢-د الشاه آل الرسول األمحدي املاروي شيخه يف الطريقة، الشيخ السيره.  
  . والده الكرمي رئيس املتكلّمني الشيخ املفيت نقي علي خان القادري-٣
  . حفيد شيخه الشيخ السيد الشاه أبو احلسني النوري-٤
  .)2( اإلمام الشيخ السيد أمحد بن زيين دحالن الشافعي املكّي-٥
  .)3( مفيت احلنفية مبكّة احملمية الشيخ عبد الرمحن سراج املكّي-٦
  
  

                                                 
 الفاضل رضا علي بن کاظم علي بن أعظم شاه بن سعادة يار األفغاين الربيلوي،كان من طائفة                 -1

، وولده ا رضا علي     "بريلي"أحد أسالفه، فسكن ببلدة     " اهلند"أفغانيون، دخل   بريج وهم قوم    
 .)، ملتقطا٧/٢٠٠،٢٠١ً، ٣٢٢: ، ر"نزهة اخلواطر). ("ه١٢٨٢ت . (املترجم له

 مبكّة، وتولّي فيها اإلفتاء والتدريس، ويف       ه١٢٣٢ أمحد بن زيين دحالن فقيه مكّي مؤرخ، ولد          -2
  .يف املدينة املنورة ه ١٣٠٤كّة، فطبع فيها بعض كتبه ومات أيامه أنشئت أول مطبعة مب

" اجلداول املرضية يف تاريخ الـدول اإلسـالمية       "جملّدان، و " الفتوحات اإلسالمية : "من تصانيفه 
  ".رسالة يف الرد على الوهابية"و" السرية النبوية"و" خالصة الكالم يف أمراء البلد احلرام"و

 .)، ملتقطا١/١٢٩،130ًللزكلي، " األعالم("
عبد الرمحن بن عبد اهللا سراج احلنفي املكّي املفيت، املعروف بالسراج، فقيه ورئيس العلماء ـا                 -3

جمموعـة يف   "يف الفتاوى، و  " ضوء السراج على جواب احملتاج    : "، من تصانيفه  )ه١٣١٤ت  (
  .تشتمل على غرائب املسائل" الفقه

 .)، ملتقطا٥/٥٥٨ً،  البغداديإلمساعيل باشا "هدية العارفني("
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  .)1( الشيخ حسني بن صاحل مجل الليل املكّي-٧
  .)2(الشيخ العالّمة عبد العلي الرامفوري. ٨
  .الشيخ األستاذ مرزا غالم قادر بيك. ٩

رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني وعنا م آمني جباه سيد املرسلني عليه وعلى آلـه               
  .وصحبه أفضل الصالة والتسليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 الشافعي املكّي اخلطيب، اإلمام باملسجد احلرام، ولد  السيد حسني مجل الليل بن صاحل بن سامل،-1

 مبكّة، ه١٣٠٥ ونشأ ا، وأخذ العلم عن أفاضل أهلها، ولبث فيه إىل أن ت "مكّة املشرفة"ـب
لشيخ اخلطباء باحلرم " ر والزهرنشر النو"املختصر من كتاب ( .ودفن يف املعلى عليه رمحة املوىل

 ).، ملتقطا١٧٧ًاملكي عبد اهللا بن أمحد مرداد، صـ
 الفاضل عبد العلي بن عبد الرمحن بن حممد سعيد األفغاين الرامفوري أحد العلماء احلنفية، ولـد       -2

وقرأ أكثر الكتب   " بريلي"سنة ثالث ومئتني وألف، ونشأ ا وسافر للعلم إىل بلدة           " رامفور"بـ
، "رامفـور "لدرسية على الشيخ جمـد الـدين احلسـيين الشـاهجهانفوري، مث رجـع إىل                ا
 .)، ملتقطا٧/٣١١ً، ٤٩٣: ، ر"نزهة اخلواطر). ("ه١٢٧٨ت(
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  تالمذة اإلمام وخلفائه
اجلـامع  " صـاحب – )1( رتب ملك العلماء الشيخ ظفر الـدين البـهاري         قد
 ةفهـرس تالمـذ    - تلميذ اإلمام أمحد رضا وخليفته     )2(-صحيح البهاري -،  "الرضوي
 اسـتفادوا مـن      وذلك مل يقتصر على الطالّب فحسب، بل العلماء أيضاً الذين          ،اإلمام

 والشيخ عبد الرمحن األفندي     جلفر،اإلمام، كما الشيخ أمحد الدهان املكّي استفاد يف علم ا         
 اإلمام   بلدةَ )3(الشامي، وأتى الشيخ السيد حسني بن السيد عبد القادر الطرابلسي املدين          

                                                 
 حمرم ١٤حممد ظفر الدين القادري بن امللك املنشي حممد عبد الرزاق بن كرامة علي، ولد  -1

". البهار"بأحد أقاليم اهلند " ظيم آبادع"، "بتنة" يف موضع رسول فور ميجره، ه١٣٠٣احلرام 
أخذ العلوم إىل متوسطات عن الشيخ املوالنا بدر الدين أشرف، وبعده أخذ العلوم عن شيخ 

، وأخذ الطريقة ه١٣١٧إىل  -قدس سره-احملدثني السيد املوالنا وصي أمحد احملدث السوريت 
ن وامللّة املوالنا الشيخ أمحد رضا خان القادرية عن أعلى احلضرة إمام أهل السنة، جمدد الدي

من أوهلا إىل آخرها، " مسلم"و" صحيح البخاري"القادري الربكايت الربيلوي، وقرأ عليه 
  ".بتنة"بـ) ه١٣٨٢ت(

، "احلسام املسلول على منكر علم الرسول"، "زفر الدين اجليد: "له مصنفات كثرية، منها
، " احلضرةحياة أعلى"، "األكسري يف علم التفسري"، "جواهر البيان يف ترمجة اخلريات احلسان"
السنوية، " معارف رضا"جملّة . (يف سبعة أجزاء" صحيح البهاري"املعروف ـب" اجلامع الرضوي"و

ملك " اإلجراء اخلصوصي باسم  بإشراف اإلدارة لتحقيقات اإلمام أمحد رضا بكراتشي،ه١٤١٠
 .)، ملتقطا٢٣٣ً-٢٢٧ه، صـقدس سر" ظفر الدين البهاريالعلماء موالنا 

للشيخ ظفر الدين البهاري، وقد مسـى هـذه اموعـة           ): صحيح البهاري  ("اجلامع الرضوي " -2
  .مجع فيها األحاديث املوافقة للمذهب احلنفي" صحيح البهاري"بـ

  .)٢٨للشيخ عبد احلكيم شرف القادري، صـ" من عقائد أهل السنة("
، "فهرس الفهارس"ذكره يف : ق الشليب الطرابلسي احلنفيالشيخ الفاضل عبد القادر توفي -3

 .310، صـ"نشر النور والزهر"، ويف ٢/٦٩٣
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وأقام ا أربعة عشر شهراً فتلقّى علم اجلفر وعلم األوقاف وعلـم التكسـري،              " بريلي"
  .لعربيةباللغة ا" أطائب اإلكسري يف علم التكسري"وصنف له اإلمام رسالة 

  .واآلن نذكر بعض أمساء الذين استفادوا من اإلمام من العرب مثّ العجم
  

  من علماء العرب
 حمدث املغرب الشيخ السيد حممد عبد احلي ابن الشيخ الكبري السيد عبـد الكـبري               -١

  .)1( احلسين اإلدريسي الفاسيالكتاين
  .)2(كّي مفيت احلنفية مبكّة احملمية الشيخ صاحل كمال امل-٢

                                                 
ولد سنة  ": فهرس الفهارس " احلسين اإلدريسي الفاسي صاحب       الكتاين عبد احلي ابن عبد الكبري     -1

فر إىل ، كان حمدثاً عظيماً، ومؤرخاً كبرياً، وصاحب التصانيف الكثرية، كان كثري الس       ه1303
بالد العامل، أخذ عن اإلمام أمحد رضا خان، والشيخ يوسف إمساعيل النبهاين، والشيخ حممد أبو               
اخلري عابدين، ومؤرخ مكة الشيخ أمحد احلضراوي الشافعي، والشيخ عبد احلق اإللـه آبـادي               

العالّمة اإلمام زاهد الكوثري، و   : وغريهم من العلماء الكثريين، وأخذ عنه الكثريون أيضاً، منهم        
 عـام   -رمحـه اهللا تعـاىل    –الشيخ السيد علوي املالكي، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة، تويف           

" إىل فلك أسانيد االتصال باحلبيب البشري صلى اهللا عليه وآله وسـلّم            الدليل املثري ". (ه1382
  .)175-148، صـ أيب بكر بن أمحد احلبشي املكيبيبللعالّمة احل

 عبد الرمحن كمال احلنفي املدرس باملسجد احلرام، ولد مبكّة املشرفة يف شهر             صاحل بن صديق بن    -2
وجوده، وصلّى  " القرآن العظيم "ربيع األول سنة ثالث وستني ومئتني وألف، وا نشاء وحفظ           

 به التراويح يف املسجد احلرام، وحفظ بعضاً من املتون، مث شرع يف طلب العلم فجد واجتهـد                
 ابتداء الطلب على والده، مث الزم العالّمة الشيخ عبد القادر خوقري احلنفي، فتفقّه              وداب، فقرأ يف  

بـحواشي احملقّق ابن عابدين عليـه،      " الدر املختار : "عليه، وقرأ عليه عدة كتب يف الفقه، منها       
قرأ قرأ على السيد أمحد دحالن يف التفسري واحلديث والعربية وغريها، وأجازه بسائر مروياته، و             

  =على السيد عمر الشامي البقاعي يف النحو واملعاين والبيان والعروض وغريها وانتفع به، وملا 
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  .)1( حمافظ كتب احلرم العالّمة اجلليل السيد إمساعيل بن خليل املكّي-3
  . الشيخ عبد القادر الكردي املكّي-٤
 دحالن ابن أخي اإلمام الشهري سيدنا أمحد بن          زيين  بن صدقة   الشيخ السيد عبد اهللا    -٥

  .زيين دحالن املكّي
  .د بن عثمان دحالن املكّي الشيخ السيد حمم-٦
  .)2( الشيخ أسعد الدهان املكّي-٧

                                                                                                                          
وملّا صنف اإلمـام    . تفوق يف العلم وبرع تصدر للتدريس واإلفادة والفتيا درس باملسجد احلرام            =

 بن صـديق أَمـام      قرأ صاحل " الدولة املكّية باملادة الغيبية    "-عليه رمحة الرمحن  -أمحد رضا خان    
 مبكة املكرمـة،    ه1332 عام   -رمحه اهللا تعاىل  –شريف مكّة حسني بن علي يف جلسته، تويف         

ـ      " أهل احلجاز بعبقهم التارخيي   . ("فدفن باملعلى  ، 282للشيخ حسن عبد احلي قزاز املكي، ص
  .) ملتقطا219ًصـ" نشر النور والزهر"واملختصر من كتاب 

 أجلّة علماء احلرم الشريف، وخليفة اإلمام       ب احلرم املكّي، كان من    إمساعيل بن خليل حافظ كت     -1
 إىل اهلند لزيارة الشـيخ      -ه١٣٢٨يف سنة   - وقد سافر    ،-عليه رمحة الرمحن  -أمحد رضا خان    

املرتب من الشيخ املفـيت األعظـم       " امللفوظ". (ادد اإلمام أمحد رضا خان عليه رمحة الرمحن       
  ).١٣٩اجلزء الثاين، صـ، ان الربيلويحممد مصطفى رضا خ" اهلند"بـ

أسعد بن العالّمة أمحد بن أسعد بن أمحد ابن الفهامة تاج الدين بن أمحد ابن الفقيه إبراهيم بـن                    -2
عثمان بن عبد النيب بن عثمان بن عبد النيب الدهان، احلنفي املكّي، ولد مبكّـة املشـرفة سـنة                   

 كمال التجويد، وجد واشتهر يف طلب العلوم،        مع" القرآن ايد "، ونشأ ا، وحفظ     ه1280
العالّمة اجلليل الشـيخ رمحـة اهللا       : فقرأ على مجلة من املشايخ العظام علماء البلد احلرام، منهم         

وقرأ  اهلندي، والعالّمة عبد احلميد الداغستاين الشرواين، وحضرة نور حممد البشاوري احلنفي،           
أخذ عنه خلق كثري وانتفع به مجـع غفـري،          . وغريمهاعلى إمساعيل نواب يف املنطق والتصوف       

ووظّفه أمري مكّة املشرفة الشريف حسني بن علي على مساعد القائم مقامية يف فصل القضـايا                
  =، "جملس التعزيرات الشرعية"الشرعية، وجعله شيخاً على أهل املدرسة السليمانية، وجعله عضو 
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  . الشيخ أمحد الدهان املكّي-٨
  . الشيخ عبد الرمحن األفندي الشامي-٩
  . الشيخ السيد حسني ابن السيد عبد القادر الطرابلسي املدين-١٠
  .)1( الشيخ السيد أبو حسني حممد املرزوقي-١١
  . الشيخ السيد بكر رفيع املكّي-١٢
  .مأمون الربي املدين الشيخ السيد -١٣
  .د املغريب العالّمة الشهري السيد حمم شيخ الدالئلابن الشيخ السيد حممد سعيد -١٤
  . احملرسي املدين محدانالشيخ عمرحمدث احلرم  -١٥
  .د عابد ابن العالّمة الشيخ حسني املكّي الشيخ حمم-١٦
  .)2( الشيخ علي بن العالّمة الشيخ حسني املكّي-١٧

                                                                                                                          
ة الشرعية، فاعتذر ومل يقبلها، وأقامه رئيساً علـى هيئـة           وعرض عليه مرةً نيابة القضاء باحملكم       =

  .ه1341بالبلد األمني، تويف عام" جملس تدقيقات أمور املطوقني"
  .)١٢٩، صـ"نشر النور والزهر"خمتصر (

كـان مدرسـاً    ) ه١٣٦٥ - ه١٢٨٤ (-رمحه اهللا تعاىل  -حسني املرزوقي املكّي     حممد أبو  -1
لإلمام أمحد رضـا خـان      " الدولة املكّية " وقرظ أيضاً على  " أبو حنيفة الصغري  "وشهرياً بلقب   

  .، وكان من خلفاء اإلمام-عليه الرمحة-    الربيلوي 
  ).٥٠٧للشيخ حممود سعيد ممدوح، صـ" تشنيف اإلمساع"، و٢٨٣، صـ"إخل... أهل احلجاز("

أ ا، وتـوفّي    ، ونش ه١٢٨٧حممد علي بن حسني بن إبراهيم املالكي، ولد مبكّة املكرمة سنة             -2
والده وهو يف اخلامسة من عمره، فكفله إخوه الشيخ حممد بن حسني مفيت املالكيـة، فربـاه                 
وأحسن تربيته، والزم أخاه الشيخ عابد مفيت املالكية، وأخذ عنه شىت العلوم، وأخـذ الفقـه                

 التفسري  الشافعي عن السيد بكري شطا، وكان يغتنم بأوقاته ويقضيها يف مطالعة الكتب، وتلقى            
عن الشيخ عبد احلق اإلله آبادي، وتعين يف عهد الدور العثماين عضوية جملس التمييز، ورئاسة               
   =جملس التعزيرات، ويف العهد اهلامشي أسندت إليه وكالة املعارف وعضوية جملس الشيوخ، ويف
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  .)1(د أمري ابن الشيخ حسني املكّيحممد مجال ابن الشيخ حممشيخ  ال-١٨
  .)2(مرداد  الشيخ عبد اهللا مرداد ابن العالّمة الشيخ أمحد أيب اخلري-١٩

                                                                                                                          
م مبعتمد كـلّ  انتصار االعتصا: "وله تصانيف، منها. العهد السعودي عين عضواً برئاسة القضاء       =

القواطع الربهانية يف بيان إفك غـالم أمحـد وأتباعـه           "و" مذهب من مذاهب األئمة األعالم    
وغري ذلك من الكتب، وتلميذه الشيخ حممد ياسني الفاداين ألّف كتاباً يف أسـانيديه              " القاديانية

  .ه١٣67 سنة ، توفّي مبكّة املكرمة"املسلك اجللي يف أسانيد فضيلة الشيخ حممد علي"مساه 
  .)265-260، صـ"إخل... سري وتراجم"و، 397-393، صـ"تشنيف اإلمساع("

مجال بن حممد األمري ابن املفيت املالكية مبكّة احملمية العالّمة الشيخ حسني املالكي، العامل النبيه  -1
مجاعة ، نشأ ا وأخذ من ه١٢٨٥الفاضل النحوي النجيب الكامل، ولد مبكّة املشرفة يف سنة 

من أفاضل أهلها فجد يف الطلب والزم عمه الشيخ عابد مفيت املالكية، وأخذ عنه املعقول 
واملنقول، والزم العالّمة الشيخ عبد الوهاب البسري مثّ املكّي الشافعي وقرأ عليه يف العقول، وملا 

 عين أيضاً برع درس باملسجد احلرام وأفاد وصنف، وتوظب عضواً بدائرة جملس املعارف مثّ
رئيساً مبحكمة التعزيرات الشرعية من طرف أمري مكّة الشريف حسني بن علي، وقد أجازه 

  . مبكة املكرمةه1349اإلمام ادد أمحد رضا خان عليه رمحة الرمحن، تويف عام 
 .)90، صـ"إخل... سري وتراجم"، و163نشر النور والزهر، صـ"خمتصر (

د صاحل بن سليمان بن حممد أبو اخلري مرداد احلنفـي، شـيخ األئمـة               أمحد بن عبد اهللا بن حمم      -2
" القرآن الكـرمي  " ونشأ ا، وحفظ     ه١٢٥٩واخلطباء باملسجد احلرام، ولد مبكّة املكرمة سنة        

والشـيخ  جموداً، وأخذ عن الشيخ حممد سعيد بشارة اخلالدي، والشيخ حممد صاحل الرضـوي،              
 كانـت   .ه١٢٩٣، وأجازوه يف سـنة      -سس املدرسة الصولتية  مؤ-رمحة اهللا الكريانوي اهلندي     

داره مرجعاً للناس، واشتهر بالزهد والتقوى والتواضع، كان إماماً وخطيباً ومدرسا باملسـجد             
، كما أنّ قضاء    "الطائف"احلرام، وكان الشيخ عبد الرمحن السراج ينيبه يف اإلفتاء إذا سافر إىل             

 مبكّة املكرمة   –رمحه اهللا -شكل عليهم فيقنعهم حبكم اهللا، تويفّ       احملكة كانوا يعرضون عليه ما أ     
 .)٢/٨٥٢أعالم املكّيني للشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن معلمي املكي، . (ه١٣٣٥يف سنة 
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م الشـهري   العل  من أوالد  ، الشيخ حسن العجيمي املكّي ابن القاضي الشيخ عبد الرمحن         -٢٠
  .يالعالّمة الكبري الشيخ حسني بن علي العجيمي املكّّ

٢١-د سامل بن عيدروس البار العلوي احلضرمي الشيخ السي.  
  . الشيخ السيد علوي بن حسني الكاف احلضرمي-٢٢
  . السيد أبو بكر بن سامل البار العلوي احلضرمي-٢٣
اليت أسسها الشيخ رمحة    (املدرسة الصولتية،   بد يوسف األفغاين مدرس      الشيخ حمم  -٢٤

  ).اهللا الكريانوي اهلندي
  .د عمران ابن السيد اجلليل أيب بكر الرشيدي املكيحمم الشيخ السيد -٢٥

  
  العلماء من بالد العجم

د حامد رضا خان ابن اإلمام أمحد رضا خان احلنفي القـادري،             حجة اإلسالم حمم   -١
  .)1(األكرب

  .)2(الشيخ مصطفى رضا خان ابن اإلمام، األصغر" اهلند" املفيت األعظم يف -٢
                                                 

قدس سرمها - حجة اإلسالم حممد حامد رضا ابن الشيخ اإلمام أمحد رضا الربيلوي األكرب -1
 مبدينة بريلي، وأخذ مجيع العلوم والفنون عن والده ه١٢٩٢ ولد غرة ربيع األول -العزيز

الكرمي، وأسند الفقه احلنفي عن الشيخ العالّمة خليل اخلربوطي، وأخذ الطريقة القادرية عن نور 
  .العارفني الشيخ أيب احلسني أمحد النوري نور اهللا مرقده

سالمة اهللا ألهل "، "سد الفرار"، "الصارم الرباين على أسراف القادياين: "وله مصنفات منها  
  ).ه١٣٦٢ت(، وغريها، "مالّ جالل"، حاشية على "السنة من سبيل العناد والفتنة
 .)، ملتقطا٧٩ً -٤٨، للمترجم له، صـ"الفتاوى احلامدية"مقدمة (

  مرجع العلماء والفقهاء، السيد الشيخ املفيت األعظم يف اهلند، العالّمة حممد مصطفى رضا خان -2
اجلمعة بربيلي، وأخذ الطريقة القادرية  يف يوم ه١٣١٠ ذي احلجة ٢٢ ولد -نور اهللا مرقده-

   =، وأخذ مجيع العلوم والفنون عن والده-قدس سره-عن الشيخ السيد أيب احلسني النوري 
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  .)1(يق اإلمام أمحد رضا، املتوسطق حسن رضا خان ش الشيخ-٣
  .يق اإلمام، األصغرقد رضا خان ش الشيخ حمم-٤
  .)2(د أجمد علي األعظميالشيخ حمم" اهلند"اضي القضاة يف  ق-٥

                                                                                                                          
خ حجة اإلسالم الشي، وعن شقيقه األكرب -قدس سره- السيد اإلمام أمحد رضا الربيلوي  الكرمي  =

، وغريمها من العلماء، -عليه الرمحة والرضوان-العالّمة السيد حممد حامد رضا خان 
  ).ه١٤٠٢ت(

وقعات "، و"ت األمحراملو"، و"املكرمة النبوية يف الفتاوى املصطفوية: "وله مصنفات، منها
  .وغريها من الكتب" السنان

 .)، ملتقطاً وتعريبا٣٠ً-٢، صـ"صطفويةاملكرمة النبوية يف الفتاوى امل"التعريف باملصنف من (
 أستاذ الزمن الشيخ املوالنا حسن رضا خان شقيق الفاضل الربيلوي، أخذ تعليم االبتدائية عن -1

والده الكرمي املوالنا نقي علي خان وأخيه الشيخ اإلمام الربيلوي، مث حصل على الكمال يف 
ديوان : له مصنفات، منها ،)ه١٣٢٦ت(، "رام فور"الشعر عن فصيح املُلك داغ الدهلوي يف 

، "الدين احلسن"، و"ذوق نعت"يف مدح الرسول صلّى اهللا تعاىل عليه وسلم املسمى بـ
 .)، ملتقطا٥ً-٣، للشيخ حسن رضا خان، صـ"ذوق نعت"مقدمة ( ".انتخاب الشهادة"

كيم املفيت أجمد علي صدر الشريعة، بدر الطريقة، قاضي القضاة يف اهلند، الشيخ اإلمام الفقيه احل -2
مبحافظة أعظم جره اهلند " كهوسي"، ولد بـ-رمحه اهللا تعاىل-األعظمي القادري الرضوي 

، وكان له مهارة تامة يف العلوم اإلسالمية، لكن له اليد الطوىل يف الفقه ه١٣٠٠سنة 
سالمي لقّبه اإلسالمي، وهو كان من خلفاء ادد اإلمام أمحد رضا خان، وبتبحره يف الفقه اإل

  ).ه١٣٦٧ت (، "صدر الشريعة"اإلمام أمحد رضا خان بـ
ال نظري له يف " بهار شريعت"املسمى باألردوية " ربيع الشريعة: "له مصنفات كثرية، منها

املعتمدة يف الفقه احلنفي، وله جمموعة الكتب الفقهية؛ ألنه كتاب مجع فيه أغلب اجلزئيات 
التحقيق الكامل " و،"شرح معاين اآلثار"، وله حاشية على "ى األجمديةالفتاو"الفتاوى املسماة بـ

  ".قامع الواهيات من جامع اجلزئيات"، "يف حكم قنوت النوازل
  .) ملتقطاً،عطاء الرمحن القادريل، "سرية صدر الشريعة("
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  .ي الشيخ احملدث أمحد أشرف الكجوجوي اهلند-٦
  .الشيخ السيد حممد الكجوجوي" اهلند" احملدث األعظم يف -٧
  . املرييتإلسالم الشاه عبد العليم الصديقيغ ا مبلّ-٨
٩- اجلَ برهان امللّة والدين الشيخ برهان احلقفوري لب.  
  ").صحيح البهاري"صاحب (البهار   ملك العلماء الشيخ ظفر الدين،-١٠
  ".بريلي" مدينة  الشيخ نواب سلطان أمحد خان من-١١
  ".بريلي"  الشيخ أمحد من-١٢
  ".بريلي" قني الدين من الشيخ احلافظ ي-١٣
  ".بريلي"  الشيخ احلافظ السيد عبد الكرمي من-١٤
  ".بريلي"  الشيخ السيد منور حسني من-١٥
  ".بنغالديش" الشيخ السيد نور أمحد من -١٦
  . الشيخ واعظ الدين-١٧
  . الشيخ السيد عبد الرشيد العظيم آبادي-١٨
  .د البهاريشيخ السيد الشاه غالم حمم ال-١٩
  ".بريلي" الشيخ السيد حكيم عزيز غوث من -٢٠
  ".بريلي" الشيخ نواب مرزا من -٢١
  .ياهلند  الشيخ السيد سلطان الواعظني عبد األحد بيلي بييت-٢٢

وغريهم من العلماء ذوي املكانة العالية والدعاة البارزين، ويزيد عدد خلفائـه            
ويف مشـارق األرض    " باكسـتان ال"و" اهلنـد "يف الطريقة على مئة خليفة انتشروا يف        

  .رمحهم اهللا تعاىل أمجعني ودامت بركام وفيوضهم. ومغارا
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، ودقّة نظره وحبثه العجيب وحتقيقـه     العلماء يتعجبون ويتحيرون من بصرية اإلمام الفقيه      
املدهش، وقد شغف كثري من علماء العالَم بلياقته وعبقريته يف الفقه اإلسالمي، كما قال              

  ":الفتاوى الرضوية"حمافظ كتب احلرم الشيخ إمساعيل بن خليل املكّي متأثّراً بعدة أوراق 
 -رمحه اهللا تعـاىل   -مان  إنه لو رأها أبو حنيفة النع     : أقول، واحلق أقول  ! واهللا"

  .)1("ألقرت عينه، وجلعل مؤلّفها من مجلة األصحاب
خبمس جملّدات، هذا الكتاب من مـآثره       " رد احملتار "على  " جد املمتار : "ومنها

التارخيية العظيمة، ومن درر الفقه الغالية يفتخر ا الفقه اإلسالمي، وحق له االفتخـار              
مثل هذا الكتاب، وال شك أنّ هذا       " رد احملتار " اآلن على    ذا؛ فإنه مل يظهر كتاب إىل     

ـ " رد احملتار "كتاب جليل ومعجب عظيم يوضح       توضيحاً " حاشية ابن عابدين  "الشهري ب
 وحيلّ مواضعه املغلقة، ويتدفّق بالبحوث الـوجيزة        مجيالً، ويكشف عن عباراته العويصة،    

" رد احملتـار  " يقدم حبوثاً معجبة وأخرى ينقّد       النادرة والتحقيقات العجيبة األنيقة، أحياناً    
نقداً عادالً، ويعرض املسائل اخلالفية فيوفّق بينها، كأنه مل يكن خالف، ويأيت مواضـع              
تردد فيها الترجيح والتصحيح، فريجح بعضها بالنصوص الصرحية والدالئل القوية، كأنه           

ل البحوث توقد ذهن املصنف     مل يكن لغري ذلك حق ترجيح وتصحيح، ويلمع من خال         
وبريق فكره وتبحر علمه وسعة اطّالعه على املسائل الفقهية، كأنها نصب عينيه وتتبين             
قوة التمييز الترجيح واستخراج الصحيح من بني األقول املختلفـة وإيضـاح املسـألة              

لتحقيق مل يكد بالدالئل القوية اجللية، فلهذا كلّما جرى قلمه السباق يف ميدان البحث وا       
  .يقف على شيء حتى أتى مبا له وما عليه

  
  
  

                                                 
  .٣٢، كتاب العالّمة اجلليل السيد إمساعيل خليل حمافظ كتب احلرم املكي، صـاملرجع السابق -1
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  فنييزيارة احلرمني الشر
 مع والده الكرمي فلما رآه يف املطاف إمـام          ه١٢٩٠حج اإلمام أول مرة عام      

: الشافعية يف املسجد احلرام الشيخ حسني بن صاحل مجل الليل فابتدر بإبداء شعوره قائالً             
فطلب منه أن ينقل رسالته يف أمـور احلـج          ". اهللا من هذا اجلبني   إني ألرى نور    ! واهللا"
  .إىل اللغة األردوية فنقلها اإلمام أمحد رضا، وعلّق عليها" اجلوهرة املضيئة"

ويف هذه الزيارة تلقّى اإلمام من الشيخ أمحد بن زيين دحالن املكّي والشيخ عبد     
  .الرمحن سراج املكّي مفيت احلنفية

 فأعظمه علماء احلـرمني الشـرفني وأكرمـه         ه١٣٢٣نيةً عام   وأيضاً حج ثا  
  .واستجازوا منه يف احلديث والفقه والعلوم والفنون

واستفتاه بعضهم حول مسائل ذات أمهّية فأجاب عنها، ومنها مسـألة علـم             
ومسألة ورق النقد، فألّف اإلمام      -صلّى اهللا تعاىل عليه وسلّم    -املغيبات للنيب املصطفى    

كفل الفقيه  : "وثانيهما" الدولة املكّّية باملادة الغيبية   : " املسألتني رسالتني، أوهلما   يف هاتني 
مكّـة  "، ألّفهما اإلمام بدون املراجعة إىل الكتب يف         "الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم    

  ".املكرمة
  

   اإلماماتلفمؤ
         ة الفوائـد،   وتصانيف اإلمام أمحد رضا كلّها عظيمة اجلدوى، كثرية املنافع، مج

غزيرة املعارف، غاية القيم، ممتلئة بالبحوث املفيدة، ذافرة التحقيقات العجيبة، متدفّقـة            
املواد النادرة، حاوية املسائل اجلديدة، الدالّة على علمه العظيم وعقله الكبري ومقتدرتـه             

ـ     اهلائلة ومواهبه الكربى، ومل خيتر اإلمام موضوعاً إالّ أاه           االً ملزيـد   إىل حد مل يدع جم
  . صدقة بن زيين دحالن اجليالينّ املكّيالتحرير، كما سيأيت من الشيخ عبد اهللا بن حممد

  :وأحببنا أن نذكر بعض كتب اإلمام اليت ألّفها بالعربية أصالً
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  ".أجلى اإلعالم أنّ الفتوى مطلقاً على قول اإلمام "-١
  ".اإلجازات املتينة لعلماء بكّة واملدينة "-٢
  ".ائم العنرب يف أدب النداء أمام املنربمش "-٣
  ".كفل الفقيه الفاهم يف أحكام قرطاس الدراهم "-٤
  ".الكشف شافيا حكم فونوجرافيا "-٥
  ).الصالة الغوثية" (أزهار األنوار من صبا صالة األسرار "-٦
  ".صيقل الرين عن أحكام جماورة احلرمني "-٧
  ".هادي األضحية بالشاة اهلندية "-٨
  ".الصافية املوحية حلكم جلود األضحية" -٩
  ".الدولة املكّية باملادة الغيبية "-١٠
  ".الفيوضات امللكّية حملب الدولة املكّية "-١١
  ". أنّ كالمه املصون تبيان لكلّ شيءإنباء احلي "-١٢
  ".حسام احلرمني على منحر الكفر واملني "-١٣
  ".فتاوى احلرمني برجف ندوة املني "-١٤
  .)1("املستند على املعتقد املنتقداملعتمد  "-١٥
  ).مخس جملّدات" (جد املمتار على رد احملتار "-١٦
  ".الظفر لقول زفر "-١٧
  ".الزالل األنقى من حبر سبقة األتقى "-١٨

                                                 
مام أمحد رضا خان املاتريدي احلنفي القادري الربيلوي،        لإل": املعتمد املستند بناء جناة األبد    ": أي -1

ـ   )ه12٤٠-ه1272( للعالّمة فضل الرسول القادري البدايوين،     " املعتقد املنتقد "، وهو شرح ل
 ).٣/٢٩٥ للشيخ ظفر الدين البهاري،" حياة أعلى حضرة). ("ه1279-ه1213(
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واآلن نذكر لسادتنا القراء أمساء الكتب املنقولة إىل العربية، وإن مل جتد فيهـا              
  .ولكن تستفيد كثرياً من أفكاره وإعالمه املهمالنثر الفني لإلمام 

  ".متهيد اإلميان بآيات القرآن "-١
  ".الفضل املوهيب يف معىن إذا صح احلديث فهو مذهيب "-٢
يدنا الشـيخ عبـد     لس" القصيدة اخلمرية ("الزمزمة القمرية يف الذب عن اخلمرية        "-٣

  ). رضي اهللا تعاىل عنهالقادر اجليالين
  ".ة القيامة على طاعن القيام لنيب امةإقام "-٤
  ".الزبدة الزكية لتحرمي سجود التحية "-٥
  ."إعالم األعالم بأنّ هندوستان دار اإلسالم "-٦
  ".املبني ختم النبيني "-٧
  ".صالت الصفا يف نور املصطفى "-٨
  ".طرد األفاعي عن محى هاد رفع الرفاعي "-٩
  ".الوظيفة الكرمية "-١٠
  ".خانة املرجان ملهم حكم الدحقّ "-١١
  ".قهر الديان على مرتد بقاديان "-١٢
  ".حممد خامت النبيني "-١٣
  ".السوء والعقاب على املسيح الكذّاب "-١٤
  ". القاديايناجلراز الدياين على املرتد "-١٥
  ".إزاحة العيب بسيف الغيب "-١٦
  ".أعايل اإلفادة يف تعزية اهلند وبيان الشهادة "-١٧
  ".كاسر السفيه الواهم يف إبدال قرطاس الدراهم "-١٨
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  بعض حواشي اإلمام على الكتب املتداولة
  ".فواتح الرمحوت شرح مسلّم الثبوت" حاشية -١
  ". شرح األشباه والنظائراحلموي" حاشية -٢
  ".ميزان الشريعة الكربى" حاشية -٣
  ".راجكتاب اخلَ" حاشية -٤
  ".معني احلكاّم" حاشية -٥
  ".اهلداية"اشية  ح-٦
  ".فتح القدير" حاشية -٧
  ".بدائع الصنائع" حاشية -٨
  ".اجلوهرة النيرة" حاشية -٩
  ".مراقي الفالح" حاشية -١٠
  ".البحر الرائق" حاشية -١١
  ". على الدر املختارالطحطاويحاشية " حاشية -١٢
  ".ةالفتاوى اهلندي"اشية  ح-١٣
  ".خالصة الفتاوى" حاشية -١٤
  ".الفتاوى السراجية " حاشية-١٥
  ".جواهر األخالطي" حاشية -١٦
  ".جممع األر" حاشية -١٧
  ".نيجامع الفصولَ" حاشية -١٨
  ".جامع الرموز" حاشية -١٩
  ".تبيني احلقائق" حاشية -٢٠
  ".رسائل األركان" حاشية -٢١
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  ".غنية املتملّي" حاشية -٢٢
  ".كتاب األنوار"  حاشية -٢٣
  ".مة ابن عابدين الشاميرسائل العالّ" حاشية -٢٤
  ".فتح املعني" حاشية -٢٥
  ".اإلعالم بقواطع اإلسالم" حاشية -٢٦
  ".شفاء السقام" حاشية -٢٧
  ".الفتاوى اخلانية" حاشية -٢٨
  ".الفتاوى اخلريية" حاشية -٢٩
  ".العقود الدرية" حاشية -٣٠
  ".الفتاوى احلديثية" حاشية -٣١
  ".الفتاوى الزينية" حاشية -٣٢
  ".الفتاوى الغياثية"حاشية  -٣٣
  ".امع الصغرياجل"حاشية  -٣٤
  ).بالفارسية" (الفتاوى العزيزية" حاشية -٣٥

  
  بعض رسائل اإلمام باللغة األردوية

  ".النهي األكيد عن الصالة وراء عدي التقليد "-١
  ".اجلوهرة املضيئة" شرح "النرية الوضية "-٢
  ".الوضيةالنرية " على" الطُرة الرضية "-٣
  ".السنية األنيقة يف فتاوى أفريقة "-٤
  ).ثالثة أجزاء ("أحكام شريعت "-٥
  ".رعاية املذهبني يف الدعاء بني اخلطبتني" -٦
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  ". يف حل الدعاء بعد صالة العيدسرور العيد "-٧
  ".جتلّي املشكاة إلنارة أسئلة الزكاة "-٨
  ".اف الرجيح يف بسملة التراويحوص "-٩

 ولنذكر   بل هو إمام فيه،    ،ات كلّها تشهد بأنه عبقري الفقه اإلسالمي      هذه املصنف 
  :بعض مميزات مؤلفاته وفتاواه

  
  باإلجياز

  . البلوغ إىل اية البحث والتحقيق-١
  . تظافر الدالئل والرباهني وتعاضدها-٢
  . تنقيح املسائل الكثرية الغري املنقحة من احلديثة والقدمية-٣
  .يف مسألة واحدة يزاداد عدد املصادر على املئتني راجع واملصادر حتى اإلكثار من امل-٤
  . التوفيق بني الدالئل ودفع التعارض بني األقوال املتعارضة-٥
  ).وقد صنف فيها عدة رسائل( وضع رسوم اإلفتاء -٦
  . ندرة االستنباط واالستخراج من اجلزئيات والكلّيات-٧
" كفل الفقية "و" جد املمتار " الكبار ويعلم ذلك مبراجعة فتاواه و       التنبيه على مساحمات الفقهاء    -٨

  .وغريها
  . استنباط األحكام من الكتاب والسنة وتقدمي دالئلها-٩
  . استخراج املسائل احلديثة من األصوليني وعبارات الفقهاء-١٠
  . تقوية املذهب احلنفي بأسلوب جديد-١١
  . كلّياًليتضح احلكم الشرعي اتضاحاً التعريف مباهية األشياء وحقائقها -١٢
  . اإلكثار من صور اجلزئيات إىل حد مل يبلغها فقيه-١٣

  



 

30

  أوالد اإلمام
 خان  حجة اإلسالم الشيخ املفيت حامد رضا     : كان لإلمام ولدان أحدمها األكرب    

الشـيخ  " اهلنـد "املفيت األعظـم يف     : ، وثانيها األصغر  ه١٣٦٢القادري املتوفّى عام    
، كان هلما منـزلة عالية يف العلـوم        ه١٤٠٢م   رضا خان القادري املتوفّى عا     مصطفى

  .والفنون واإلفتاء والسلوك واإلرشاد، رمحهما اهللا تعاىل وإيانا ما
  

  ة اإلمام شخصييفالدكتوراه 
حصل كثري من الباحثني على الدكتوراه على البحوث عن شخصية اإلمام أمحد            

وكثري منهم اآلن يف مراحل تكميل البحوث، وهـا أنـا           رضا خان يف جامعات العامل،      
  :أذكر بعض التفصيل عنهم

  
  فقيه اإلسالم    :عنوان البحث. ١

  الدكتور حسن رضا خان      :    اسم الباحث
  "اهلند"جامعة بتنة بـ      :    اسم اجلامعة
  .م١٩٧٩     :عام البحث

  
   & Devotional  Islam    :عنوان البحث. ٢

      Politics in British India,        
                 Ahmad Raza Khan berielvi  

     and His Movement. 
                 1870-1920. 

  الدكتور أوشاسانيال   :سم الباحث   ا 
  "نيويورك"جامعة كوملبيا،     :اسم اجلامعة             
  م١٩٩٠    :عام البحث             
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  مام أمحد رضا خان، حياته وخدماته اإل  :عنوان البحث. ٣

  الدكتور طيب علي رضا   :    اسم الباحث
  "  اهلند"بـ" بنارس"جامعة هندو،     :    اسم اجلامعة

  م١٩٩٣    :عام البحث             
  

املعروفـة،   وتراجم القرآن باألردويـة   " كنـز اإلميان "  :عنوان البحث. ٤
  التقابل فيما بينهما           

  الدكتور جميد اهللا القادري   :اسم الباحث             
  "الباكستان"جامعة الكراتشي، بـ    :اسم اجلامعة             

  م١٩٩٣    :عام البحث    
  
وأفكـاره   اإلمام أمحد رضا خان الربيلوي، أحواله       :عنوان البحث. ٥

  وخدماته اإلصالحية 
  ي الصديقي الدكتور احلافظ عبد البار    :اسم الباحث            

ـ "جامشورو"جامعة السند     :اسم اجلامعة                 "               الباكستان"، ب
  م١٩٩٣    :عام البحث            
  
  مدح الرسول باألردوية والفاضل الربيلوي     :عنوان البحث. ٦
  الدكتور عبد النعيم العزيزي     :اسم الباحث            
  "اهلند" "بريلي"جامعة روهيل كند، بـ    :معةاسم اجلا            
  م١٩٩٤    :عام البحث            
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تعـاىل عليـه     صـلّى اهللا  -الشعر يف مدح الرسول       :عنوان البحث. ٧

  خان ملوالنا أمحد رضا -وسلّم
  الدكتور سراج أمحد البستوي    :اسم الباحث            
  "داهلن"جامعة كانفور، بـ    :اسم اجلامعة            
  م١٩٩٧    :عام البحث            

  
  اخلدمات الفقهية ملوالنا أمحد رضا خان  :عنوان البحث. ٨
  الدكتور أنور خان    :اسم الباحث            
  "الباكستان"، "جامشورو"جامعة السند ـب    :اسم اجلامعة              
  م١٩٩٨    :عام البحث            
  
ـلم      طفىتصور حب املص    :عنوان البحث. ٩   عنـد  صلى اهللا تعاىل عليه وس

  رضا اإلمام أمحد
  الدكتور غالم مصطفى جنم القادري    :اسم الباحث            
  "اهلند"جامعة ميسور بـ    :اسم اجلامعة            
  م٢٠٠٣    :عام البحث            
  

  أحوال اإلمام أمحد رضا وخدماته األدبية          :عنوان البحث. ١٠
  الدكتورة آنسة آريب املظهري  :اسم الباحث              

  "الباكستان"جامعة السند، بـ   : اسم اجلامعة             
  م١٩٨١   :عام البحث              
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  األدبية         لغة اإلمام أمحد رضا بالعربية وخدماته  :عنوان البحث. ١١

  لويالدكتور حممود حسني الربي   :             اسم الباحث
  "اهلند"، "علي جره"جامعة املسلم بـ    :             اسم اجلامعة
  م١٩٩٠    :             عام البحث

  
وخدماتـه   اإلمام أمحد رضا خان الربيلـوي، احلنفـي         :عنوان البحث. ١٢

  العلمية واألدبية         
  د أكرمالدكتور احلافظ حمم  :اسم الباحث              
  "الباكستان"اجلامعة اإلسالمية اولفور،    :اجلامعةاسم               
  م١٩٩٠   :عام البحث              

  
رسالة  (احلنفي اإلمام أمحد رضا خان وأثره يف الفقه        :عنوان البحث. ١٣ 

   )ماجستري
  مشتاق أمحد الشاه األزهريالسيد   :اسم الباحث 

  جامعة األزهر الشريف   :اسم اجلامعة              
  م١٩٩٧   :عام البحث              

  
 شاعراً عربياً  الشيخ أمحد رضا خان الربيلوي اهلندي،       :عنوان البحث. ١٤

  )رسالة ماجستري(
  الدكتور ممتاز أمحد السديدي   :اسم الباحث              
  جامعة األزهر الشريف   :اسم اجلامعة              
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  م١٩٩٩   :عام البحث              
  

   عند الشيخ أمحد رضا خانالنثر الفني  :ان البحثعنو. ١٥
  )رسالة ماجستري(

   السيد عتيق الرمحن الشاه  :اسم الباحث              
  "إسالم آباد"اجلامعة اإلسالمية العاملية،     :اسم اجلامعة              
  م٢٠٠٣   :عام البحث              

عن اإلمام ولكـن ال نسـتطيع أن        وغري ذلك كثري من الباحثني الذين يكتبون        
  .نذكر أمسائهم يف مقالتنا هذه املختصرة

  
   شخصية اإلماميفة حوثياملراكز الب

احلمد هللا على إحسانه أنه يوجد يف يومنا هذا كثري من املراكز البحوثية عـن               
شخصية اإلمام، فمن يريد البحث عنه فلريجع إليها ويستفيد منها جداً ولنذكر أمسـاء              

  :ملراكز البحوثيةبعض ا
  
   الباكستان-كراتشيب :"املكتب العلمي" -١

  92-3002048088:      جوال
 com.@hotmail25aslamraza: إمييل

  
  :تحقيقات اإلمام أمحد رضالدارة اإل -٢

  ".كراتشي"جوك، صدر ) ريكل( يابان مينشن، رضا ٢٥
  ٩٢٢١-٧٧٣٢٣٦٩: الفاكس/ ٩٢٢١-٧٧٢٥١٥٠: هاتف
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  com.marifraza@hotmail: إمييل

  
  : مؤسسة رضا-٣

  ".الباكستان" "الهور"اجلامعة النظامية الرضوية، بـ
  ٩٢٤٢-٧٦٥٧٣١٤/٧٦٦٥٧٧٢: هاتف

  
  :امع اإلسالمي -٤

  . اهلند، يويب،"أعظم جره"اجلامعة األشرفية، مباركفور، 
   com.ifmailaljamiatulashrafia@red :إمييل

  
  :ضا أكادمير -٥

  .، اهلند"بائيمب"امبيكر إستريت ك/٢٦    
  
  :مركز أهل السنة بركات رضا -٦

شارع إمام أمحد رضا، فور بناهلند"غجرات "رد ، .  
  

  م بتفقّه اإلمام وجتديدهاعتراف علماء العالَ
ر به  قد طار صيت علمه وفضله يف كثري من أقطار آسيا والعرب وأفريقية، وتأثّ            

بتفقّهـه  عدد كبري من علماء العالَم تأثّراً غري قليل وأعجبوا به إعجاباً كبرياً وأشـادوا               
  .وإمامته وجتديده، فنقدم بعض انفعاالم وكلمام املنوهة ذا اإلمام العظيم
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  : يقول الدكتور إقبال الشاعر الشهري-١
يف عهـد   ) ا الربيلـوي  اإلمام أمحد رض  : أي(مل يظهر فقيه طباع ذكي مثله       "

األخري، وليس رأيي هذا إالّ بعد ما طالعت فتاواه، وتشهد فتاواه بذكائه وفطانته             " اهلند"
وجودة طبيعته وكمال تفقّهه وتبحره العلمي يف العلوم الدينية شهادةً عادلةً، وعند مـا              

ك أنه ال يظهر رأيه يقيم موالنا أمحد رضا الفاضل الربيلوي رأياً يقوم عليه بالقوة، وال ش  
إالّ بعد تفكريه العميق وخوضه الطويل؛ ألجل ذلك ال حيتاج إىل الرجوع والتبـديل يف               
فتاواه وقضائه الشرعي، ومل يرجع اإلمام عن أي مسألة وفتوى طول حياته، ذلك فضل              

  ."اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
  

   ويكتب الطبيب عبد احلي-٢
العام لندوة  الد أيب احلسن علي الندوي األمنيو(م سابقاً لندوة العلماء لكنئو األمني العا

  ":نزهة اخلواطر"يف ) العلماء
يندر نظريه يف عصره يف االطّالع على الفقه احلنفي وجزئيات يشهد بـذلك             "

الذي ألّفه يف مكّة    " كفل الفقيه الفاهم يف أحكام قرطاس الدارهم      "جمموع فتاواه وكتابه    
  .)1(" ثالث وعشرين وثالث مئة وألفسنة

فني مرتني، مرة   يوقد كان اإلمام الفاضل الربيلوي تشرف بزيارة احلرمني الشر        
 املوافقـة   ه١٢٩٥سنة   -رمحه اهللا تعاىل  -أوان شبابه مع والده اجلليل موالنا نقي علي         

  .م١٩٠٥ املوافقة ه١٣٢٣م، وأخرى عام ١٨٧٨
لغة وترحيبات حارة ونال تقديراً وتوقرياً من       وقد لقي اإلمام يف سفره حفاوة با      

/ ه١٣٢٣" (الدولة املكيـة  "علماء احلرمني الكرميني ال يقدره أحد إالّ من يطالع كتبه           
  .وغريها من الكتب) م١٩٠٦

                                                 
  .٨/٥٢، ، املفيت أمحد رضا خان الربيلوي٣٢: ، ر"نزهة اخلواطر "-1
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وقد صنف اإلمام خالل إقامته باحلرمني الكرميني كتباً قيمة هامة مثينة جمديـة             
  :كما حيرر عبد احلي املذكور

 وذاكـر  ،)إىل احلرمني الشريفني عدة مرات(أمحد رضا الربيلوي ) اإلمام(فر  وسا"
علماء احلجاز يف بعض املسائل الفقهية والكالمية، وألّف بعض الرسائل أثنـاء إقامتـه              
باحلرمني، وأجاب عن بعض املسائل اليت عرضت على علماء احلرمني، وأعجبوا بغزارة            

  .)1("فقهية واملسائل اخلالفية وسرعة حتريره وذكائهعلمه وسعة اطّالعه على املتون ال
  

   ويصور حضرة الشيخ موالنا حممد كرمي اهللا املهاجر-٣
  :"املدينة املنورة"صورة اإلكرام والتوقري الذي ناله من علماء 

إني مقيم بـاملدينة األمينة منذ سنني ويأتيها من اهلند ألوف من العاملني فيهم             "
أتقياء، رأيتهم يدورون يف سكك البلد ال يلتفت إليهم من أهلها أحد،            علماء وصلحاء و  

وأرى العلماء الكبار العظماء إليك مهرعني، وبإلجالل مسرعني، ذلك فضل اهللا يؤتيـه             
  .)2("من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

حمافظ كتـب    إمساعيل خليل    شيخإىل ال " الفتاوى الرضوية "وكان أرسل بعض أوراق     
 -ه١٣٢٥ مـن شـهر ذي احلجـة         ١٦ فحرر انطباعاته يف رسالة رقمت يف        ،احلرم

  :م١٩٠٧
عز وجـلّ   -تفضل علينا سيدنا بعدة أوراق من فتاواه من أمنوذجة نرجوا اهللا            "

أن يسهل ويقارب بكم األوقات إلمتامها يف أقرب حني، فإنها حرية بأن يعتين ا               -شأنه

                                                 
  . ملتقطاً،٤٩،٥٠ املرجع السابق، -1
  .٣٠، مقدمة، صـ"اإلجازات املتينة لعلماء بكّة واملدينة"-2



 

38

إنه لو رأهـا أبـو      : أقول، واحلق أقول  ! ، واهللا - املعاد جعلها اهللا تعاىل لكم ذخراً ليوم     -
  .)1("حنيفة النعمان ألقّرت عينه وجلعل مؤلّفها من مجلة األصحاب

  
  : إمساعيل خليل حافظ كتب احلرم املكّيشيخ ورقم ال-٤

 الشـيخ أمحـد      املولوي ،يخ األساتذة على اإلطالق    ش ،شيخنا العالّمة ادد  "
  .)2("إخل... رضا

  
  مفيت الشافعية)3(سطر الشيخ حممد سعيد بابصيل و-٥

  :كّة احملمية بعد ما قرظ كتاب اإلمام أمحد رضاالعلماء مبوشيخ 
  .)4 ("هذا ما تيسر يل من نصرة هذا اإلمام الكامل"

  
  
  

                                                 
  .٣٢ السابق، كتاب العالّمة اجلليل السيد إمساعيل خليل حمافظ كتب احلرم، صـاملرجع -1
  .١٣٨صـ خليل،  بن، تقريظ الشيخ إمساعيل"الدولة املكية "-2
 احلضرمي املكي الشافعي، مفيت الشافعية وشيخ العلماء مبکّة املكرمة، ولد ا            حممد سعيد بابصيل   -3

، وتلقى من علماء املسجد احلرام يف عصره، والزم السيد أمحد بن زيين دحـالن               ه1245عام  
وخترج على يديه ، أخذ عن الشيخ رمحة اهللا الكريانوي أيضاً، مث تصدر للتـدريس باملسـجد                 

رمحـه  -لشيخ عبد القادر املنديلي وغريه، عين أميناً، مث تولّي اإلفتاء، تويف            احلرام، وأخذ عنه ا   
ـ     "... سري وتراجم . ("ه١٣٣٠ مبكّة املكرمة سنة     –اهللا ، 244إخل لعمر عبد اجلبار املكي، ص
 ).5-1للشيخ عبد اهللا غازي املهاجر املكي صـ" نثر الدرر"و

  .١٤٢ابصيل، صـ، تقريظ الشيخ حممد سعيد ب"الدولة املكية "-4
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  ":مكّة احملمية"ـب  وحرر الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن سراج مفيت احلنفية-٦
 وجدد   قد أوجد العلماء يف األعصار واألمصار،      -جلّ وعال - فله احلمد : أما بعد "

م الدين، وأودع يف قلوم من األسرار واألنوار، ما أوزعت به نفوسهم متام التبـيني،               
وضمائرهم كمال التحقيق واليقني، وإنّ منهم العالّمة الفهامهة اهلمام والعمدة الدراكة،           

كـم تـرك األول     : "حقّق لنا قول القائـل املـاهر      إنه ملك العلماء األعالم الذي      ! أال
  . )1("لآلخر

  :ياملكّّ د صدقة زيين دحالن اجليالينحمموكتب الشيخ عبد اهللا بن  -٧
صاحب التصانيف الدالّة على وفرة اطّالعه وغزارة مادته وطول باعه، اإلمام           "

أوضح مبانيـه، جنـاب     الذي ما ترك باباً مغلقاً إالّ فتح صياصيه، وال أمراً مشكالً إالّ             
  . )2("األستاذ الفاضل واهلمام الكامل

  
  : وحبر السيد حسني بن العالّمة السيد عبد القادر الطرابلسي- ٨

املئـة   دية الظاهرة، وجمدد  هامة الشهري، حامي امللّة احملم    العالّمة النحرير، والف  "
  .)3("احلاضرة، أستاذي وقدويت موالنا الشيخ أمحد رضا

  
٩-د أمحد علي املهاجر يف  وسجاملدينة املنورة"ل السي:"  

احملقّق املدقق العالّمة الفهامة الفاضل الكامل ذو التصانيف الشهرية، والتأليفات          "
  . )4("إخل... الكثرية، جمدد املئة احلاضرة، شيخنا وأستاذنا موالنا املولوي أمحد رضا

                                                 
   .١٤٣ املرجع السابق، تقريظ الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن سراج، صـ-1
  .١٥١ املرجع السابق، تقريظ الشيخ عبد اهللا بن حممد صدقة زيين دحالن، صـ-2
  .١٧٠املرجع السابق، تقريظ الشيخ حسني بن عبد القادر الطرابلسي، صـ -3
  .١٧٩ي اهلندي الرامفوري، صـ املرجع السابق، تقريظ الشيخ أمحد عل-4
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  ": املنورةاملدينة" ورقم الشيخ كرمي اهللا املهاجر يف - ١٠
   اإلمام اهلمام احملقّق املدقق سيدي ومالذي جمدد هذا الزمان، عبد املصـطفى            "

  .)1("د أمحد رضا خان، سلّمه اهللا احلنان املنانموالنا حمم -فداه روحي وقليب-
  

  : وقال العالّمة موسى علي الشامي األزهري األمحدي-1١
ينها املؤيد لنور قلوا ويقينها الشيخ أمحـد        إمام األئمة ادد هلذه األمة أمر د      "

  .)2("إخل ...رضا
  

   وكتب الشيخ أمحد اخلياري-1٢
  :خادم العلوم والطريقة حبرم سيد اخلليقة

وهو إمام احملدثني وحسام رقاب امللحدين، وحيد الزمان وفريد األوان موالنا           "
  . )3("إخل ...الكامل السيد أمحد رضا

  
  :ة يوسف إمساعيل النبهاين وخطّ العالّم-1٣

 ،من أوله إىل آخره   ) الدولة املكّية : أي( قرأته   ...اإلمام العالّمة الشيخ أمحد رضا    "
وال يصدر مثله إالّ عن إمام      فوجدته من أنفع الكتب الدينية وأصدقها هلجةً، وأقواها حجةً،          

  .)4(" إخل...كبري عالّمة حترير فرضي اهللا عن مؤلّفه وأرضاه
  

                                                 
  .٢٠١ املرجع السابق، تقريظ الشيخ حممد كرمي اهللا املهاجر املدين، صـ-1
  .٢٠٤ املرجع السابق، تقريظ الشيخ موسى علي الشامي، صـ-2
  .٢٠٩ املرجع السابق، تقريظ الشيخ أمحد اخلياري، صـ-3
  .٢١٢ املرجع السابق، تقريظ الشيخ يوسف إمساعيل النبهاين، صـ-4
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  :د عثمان القادريحمموقال موالنا السيد  - ١٤
فريد الدهر، ووحيد العصر، الفاضل الكامل، العامل العامل، قامع البدعة، ناصر           "

  .)1("إخل ...احملقّق املدقق، اإلمام اهلمام هلذا الزمان موالنا احلاج سيدي حممد أمحد رضاالسنة، 
  

  :)2( وقال موالنا الشيخ عبد الرمحن الدهان- ١٥
زبدة الفضالء الراسخني، عالّمة الزمان، واحد الدهر واألوان الذي شهد لـه            "

  .)3("علماء البلد احلرام بأنه السيد الفرد اإلمام
  

  

                                                 
  .٢٣١ املرجع السابق، تقريظ الشيخ حممد عثمان القادري احليدرآبادي، صـ-1
عبد الرمحن بن املرحوم العالّمة أمحد الدهان بن أسعد احلنفي املكّي العامل العالّمة، ولـد مبكّـة                  -2

 ونشأ ا، وحفظ القرآن ايد وجوده، وصلّى به التـراويح باملسـجد             ه1283املشرفة سنة   
، وشرع يف طلب العلوم، فقرأ على الشيخ رمحة اهللا اهلندي يف النحو والتوحيـد والفقـه            احلرام

وأصوله والتفسري واحلديث واملعاين والبيان وغري ذلك، وحضر درس الشـيخ عبـد احلميـد               
، وقرأ على الشيخ حضرة نور حممد البشاوري والزمه مالزمـةً           "جامع الترمذي "الداغستاين ىف   

سة الشيخ رمحة اهللا املذكور ليعلم الطلبة ا، فلبث فيهـا سـنني، وقـام               كبرية، وتوظب مبدر  
بالوظيفة أحسن قيام، ونتج على يده كثري من التالمذة، مث جعل من مجلة العلمـاء املـوظفني                 
املدرسة باملسجد احلرام من طرف أمري مكّة الشريف حسني، فتصدر للتدريس به، وعرضـت              

صـاحل ديـن     رعية وغريها من الوظائف املتعلّقة باحلكومة، وهو      عليه نيابة القاضي باحملكمة الش    
صاحب تواضع ومخول منفرد عن الناس ال يرغب خمالطتهم، توفّي ليلة السبت الثاين عشر مـن             

  .ه1337ذي القعدة سنة 
 .)162، صـ"إخل... سري وتراجم"، و٢٤٢، صـ"نشر النور والزهر"خمتصر (

  .١١٨، صـد الرمحن الدهانالشيخ عب ، تقريظ"حسام احلرمني "-3
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  :)1( وقال موالنا الشيخ عابد بن حسني- ١٦
ملا وفّق اهللا إلحياء دينه القومي يف هذا القرن ذي الفنت والشر العميم، من أراد               "

 سيد املرسلني، سيد العلماء األعالم، وفخر الفضالء الكرام، وسعد امللّة           به خرياً من ورثة   
والدين أمحد السري والعدل الرضا يف كلّ وطر العالَم العامل ذو اإلحسان، حضرة املوىل              

  .)2("أمحد رضا
  

  : وقال الشيخ ضياء الدين أمحد املهاجر املدين- ١٧
د العصر، فريد الدهر، اإلمام اهلمـام       إمام أهل السنة، جمدد الدين وامللّة، وحي      "

، كان جمدد هذا القرن باحلق عماد       -قُدس سره -العالّمة الشاه عبد املصطفى أمحد رضا       
عظيم الربكة بطالً جلـيالً     " أعلى حضرة "اإلسالم يف الواقع وحمافظ السنة كان سيدنا        

  .)3("ةبأوصافه الدينية وخدماته العلمية ومآثره التجديدية العظيم
  

  

                                                 
، درس عند الشـيخ     ه1275حممد عابد بن حسني بن إبراهيم األزهري املالكي، ولد مبكة سنة             -1

رمحة اهللا الكريانوي شيخ اإلسالم أمحد بن زيين دحالن وغريمها، ويل اإلفتـاء مبكّـة، وكـان     
ي، والشيخ السيد عباس    مدرس باملسجد احلرام، وأخذ عنه العلوم أخوه الشيخ حممد علي املالك          

هداية الناسـك إىل توضـيح   "امللكي، وحمدث احلرمني الشيخ عمر محدان احملرسي، وله مؤلّف        
  .ه1341 أو ه1340ورسالة يف التوسل، وغري ذلك من الكتب، تويف عام " املناسك

، 354-3/347، للشيخ حممد علي املغريب،      "أعالم احلجاز "، و 3/242للزركلي،  " األعالم("
 .)152إخل، صـ"...  وتراجمسري"و

  .١٠٣، تقريظ الشيخ عابد بن حسني املالكي، صـ"حسام احلرمني" -2
  .يف يوم رضا" املقالة "-3
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  :يالك امل حسنيد األمري بنحممد مجال بن حمم الشيخ -١٨
  .)1("العامل العالّمة املفرد، والسيد احلرب األجمد، شيخنا الشيخ أمحد رضا خان"

  
  : اجلاويد الشيخ حممد خمتار عطّار-١٩

سلطان العلماء احملقّقني يف هذا الزمان، وأنّ كالمه حق صراح، فكأنـه مـن              "
، أظهره اهللا تعاىل على يد هذا اإلمام، وهو سيدنا          -صلّى اهللا عليه وسلّم   -ينا  معجزات نب 

وموالنا، خامتة احملقّقني وعمدة العلماء السنيني، سيدي أمحد رضا خان متعنا اهللا ببقائه             
  .)2("ومحاه من مجيع من أراد به سوًءا، وحشره اهللا وإيانا يف زمرة النبيني والصديقني

  
  : أمحد احملضاريخ علي الش-٢٠

فإني قد نظرت يف هذه الرسالة نظر تأمل وإمعان، فألفيتها يف غاية من احلسن              "
والتحقيق واإلتقان، كيف ال؟ وهي مجع من أغاث اهللا به املسلمني يف هـذا الزمـان،                

  .)3("العالّمة الكامل الشيخ الفاضل أمحد رضا خان
  

  :د العطّارحمم الشيخ عبد احلميد بن - ٢١
العالّمة املدقق، الدراكة احملقّق، املوىل اهلمام، أمحد رضا خان، أحد مشـاهري            "

  .)4("علماء اهلند األعالم
  

                                                 
  .١٥٨األمري بن حسني املالكي، صـ ، تقريظ الشيخ حممد مجال بن حممد"الدولة املكية "-1
  .١٦٦ املرجع السابق، تقريظ الشيخ حممد خمتار بن عطّارد اجلاوي، صـ-2
  .١٨١ املرجع السابق، تقريظ الشيخ علي بن أمحد احملضار، صـ-3
  .224 املرجع السابق، تقريظ الشيخ عبد احلميد بن حممد العطار، صـ-4
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  : الشيخ السيد يوسف عطاء البغدادي- ٢٢
  . )1("موالنا الفاضل صاحب العرفان، سيدي الشيخ أمحد رضا خان القادري"

  
  : الشيخ حممد أمني سويد الدمشقي- ٢٣

  أمحد  الشيخ ملعي احملقّق، اللوذعي املدقّق،لكبري، والفهامة الشهري، األالعالّمة ا"
  .)2("إخل...خان رضا

  
  : الشيخ حممد الدمشقي- ٢٤

رضـا   أمحدمرشد السالكني امللحوظ بعناية املعيد املبدي العامل الفاضل الشيخ          "
  .)3("خان اهلندي الربيلوي، أسكنه اهللا تعاىل اجلنة بفضله وكرمه، آمني

كما أقر هؤالء العلماء من العالَم اإلسالمي بعبقريته وإمامته وجتديده، اعتـرف            
  .عن عبقريته وإمامته وجتديده" الباكستان"و" اهلند"جلّ علماء أهل السنة يف 

حسـام  "و" الدولـة املكّيـة   "ومن يريد األكثر فلريجع إىل التقاريظ اجلليلة يف         
  ".الصوارم اهلندية"و" احلرمني

  
  وفاة اإلمام

م ١٩٢١/ه١٣٤٠ يف صـفر املظفّـر       ٢٥ارحتل هذا اإلمام إىل رمحة اهللا يف        
لقد صدق مـن    . "بريلي"ببلدة  " حي على الفالح   ":وقت صالة اجلمعة أوان قول املؤذّن     

                                                 
  .٢٣٠ املرجع السابق، تقريظ الشيخ السيد يوسف عطاء البغدادي، صـ-1
  .٢٣٥ املرجع السابق، تقريظ الشيخ حممد أمني سويد الدمشقي، صـ-2
  .٢٣٩رجع السابق، تقريظ الشيخ حممد الدمشقي، صـ امل-3
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  امللحقات
  

  ةفحالص  الفهارس
  ٤٧........................................ اآليات القرآنيةهرسف

  ٤٨...................................... واآلثارفهرس األحاديث

  ٤٩........................................ املترمجة األعالمفهرس

  ٥١........................................املترمجة الكتبفهرس 

  ٥٢.............................................تتويااحملفهرس 

  ٥٤...............................................فهرس املصادر
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  واآلثارفهرس األحاديث 
  

  الصحيفة  احلديث

  ٢٢...............................................أنا عند ظن عبدي يب
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  فهرس األعالم املترمجة
  

  حةفالص  االسم
  ١٠...............................................املارهروي: آل الرسول

  ١٨................................................. أبو اخلري مرداد:أمحد

  ١٢..........................................املكّي: أمحد بن زيين دحالن

  ١٦................................................أسعد بن أمحد الدهان

  ١٦.....................................حافظ كتب احلرم: إمساعيل خليل

  ٢٠...............الفقيه األعظم يف اهلند : قاضي القضاة:أجمد علي األعظمي

  ١٨.............................................مجال بن حممد بن حسني

  ١٩.............................. حجة اإلسالم: القادري: خانحامد رضا

  ٢٠........................................ الزمنأستاذ: حسن رضا خان

  ١١..................................................النوري: أبو احلسني

  ١٣....................................املكي:  مجل الليل:حسني بن صاحل

  ١٢....................................... األفغاين: املفيت:رضا علي خان

  ١٥.........................................................صاحل كمال
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  ٤٢..............................................املالكي: عابد بن حسني

  ٤١...................................................عبد الرمحن الدهان

  ١٢.............................................سراج املكي: عبد الرمحن

  ١٣................................................الرامفوري: عبد العلي

  ١٤..........................احلنفي: ابلسيالطر: الشليب: عبد القادر توفيق

  ١٧..............................................املالكي: علي بن حسني

  ١٧............................................أبو حسني: حممد املرزوقي

  ٣٨...................................................حممد سعيد بابصيل

  ١٩.............................املفيت األعظم يف اهلند:  خانمصطفى رضا

  ٦...............................رئيس املتكلمني: نقي علي خان القادري
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  فهرس الكتب املترمجة
  

  حةفالص  الكتب
  ١٤..............البهاريلظفر الدين : البهاريصحيح   =اجلامع الرضوي

  ٢٢.............................أمحد رضا خانإلمام ل: الفتاوى الرضوية

  ٢٥..................أمحد رضا خانإلمام ل: بناء جناة األبداملستند املعتمد 
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  تتويافهرس احمل
  

 ةفحالص  املوضوع
  ٥........................................................امماإليف رعت

  ٥....................................................أسرة اإلمام

  ٦............................................ اإلمام ونشأتهةدوال

  ٧..................................................تسمية اإلمام

  ٧.......................................تعليم اإلمام وقوة ذاكرته

  ٨.......................مام يف العلوم والفنون ونبوغه فيهاتبحر اإل

  ١٠..................................................مذهب اإلمام

  ١٠.................................................البيعة واخلالفة

  ١٢..................................................خ اإلماميمشا

  ١٤..........................................تالمذة اإلمام وخلفائه

  ١٥..............................................من علماء العرب

  ١٩.........................................العلماء من بالد العجم

  ٢٢...................................................أهم مشاغله
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  ٢٢.................................عبقرية اإلمام يف الفقه اإلسالمي

  ٢٤.........................................زيارة احلرمني الشريفني

  ٢٤................................................. اإلماممؤلفات

  ٢٧.................إلمام على الكتب املتداولةلواشي احلبعض فهرس 

  ٢٨..............................األردويةاللغة بعض رسائل اإلمام ب

  ٣٠........................................................أوالده

  ٣٠......................................... شخصيتهيفالدكتوراه 

  ٣٤.................................... شخصيتهيفاملراكز البحوثية 

  ٣٥........................م بتفقه اإلمام وجتديدهاعتراف علماء العالَ

  ٤٤....................................................وفاة اإلمام
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  فهرس املصادر
  

 ،)ه١٣٤٠ت(اإلمام أمحد رضا القادري اهلندي      زات املتينة لعلماء بكّة واملدينة،      اإلجيا
  .٣، ط٢٠٠٣مؤسسة رضا : الهور

دار : ، الشيخ حممود سعيد ممدوح، القـاهره       بشيوخ اإلجازة والسماع   مساعتشنيف اإل 
  .ه١٤٠٣ الشباب

يـة  مكتبـة قامس   :، حيدر آبـاد   )ه١٣٨٢ت(اجلامع الرضوي، ظفر الدين البهاري      
  .بركاتية

 .دار الفكر: ، حتقيق مجيل العطار، بريوت)ه٢٧٩ت (اجلامع الصحيح، حممد بن عيسى الترمذي 
 ٢٦ رضـا أكـادمي   :  مببائي ،)ه١٣٨٢ت(حياة أعلى حضرة، ظفر الدين البهاري       

  .١، ط٢٠٠٣ كامبري إستريت
العالّمة  ،آله وسلّم  إىل فلك أسانيد االتصال باحلبيب البشري صلى اهللا عليه و          ريالدليل املث 

  .م١٩٩٧ يةمكتبة املكّ: مكّة املكرمة،  احلبشيالسيد أبو بكر بن أمحد
: الهـور  ،)ه١٣٤٠ت (اإلمام أمحد رضا القادري اهلنـدي      ،ة باملادة الغيبية  الدولة املكّّي 
  .١، ط٢٠٠١ مؤسسة رضا

ضـياء الـدين ببليكيشنــز      : ، كراتشي )ه١٣٢٦ت(ذوق نعت، حسن رضا خان      
١٩٩٢.  

مكتبـة أعلـى حضـرة      : سرية صدر الشريعة، حممد عطاء الرمحن القادري، الهور       
٢٠٠٢.  

 قـدميي   : كراتشي ،)ه٢٥٦ت(  البخاري د بن إمساعيل  إلمام حمم ا ،صحيح البخاري 
  .كتب خانه

  .اجلامع الرضوي = الصحيح البهاري
ـ  )ه١٤٠٢ت  (الفتاوى احلامدية، الشيخ حامد رضا بن اإلمام أمحد رضـا            : ور، اله
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  .٢٠٠٤زاوية ببلشرز 
 اهلنـدي  ، اإلمـام أمحـد رضـا    الفضل املوهيب يف معىن إذا صح احلديث فهو مذهيب        

  .مركزي جملس رضا: ، الهور)ه١٣٤٠ت(
 دار الغـرب  :بـريوت  ، عبد احلي بن عبد الكبري الكتـاين،       واألثباتفهرس الفهارس   

  .١٩٨٦ اإلسالمي
 /م١٩٨٩ة لتحقيقات اإلمام أمحد رضـا        اإلدار :كراتشي:  السنوية جملّة معارف رضا  

  .ه١٤١٠
نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكّة من القرن العاشر إىل القرن            "املختصر من كتاب    

  .٢م، ط١٩٨٦عامل املعرفة : ، جدة)ه١٣٤٣ت(لشيخ عبد اهللا مرداد  ل"الرابع عشر
شـبري  : الهـور ،  )ه١٤٠٢ت   ( الفتاوى املصطفوية، مصطفى رضا    املكرمة النبوية يف  

  .برادرز
منظمة الدعوة اإلسـالمية    : من عقائد أهل السنة، عبد احلكيم شرف القادري، الهور        

  .١، ط١٩٩٥
: ، ملتـان  )ه١٣٤١ت   ( النـدوي  نزهة اخلواطر وجة املسامع والنواظر، عبد احلي      

  .١٩٩٢طيب أكادمي 
تـب العلميـة    دار الك : ، بـريوت  )ه١٣٣٩ت(هدية العارفني، إمساعيل باشا البغدادي    

  .م١٩٩٢
  




